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Till rektorer vid medlemsskolorna i Naturbruksskolornas Förening 
 
 
 
 
 
 
Hej ! 
 
 
 
Ta del av bifogade handlingar till årsmötet i vår förening! Årsmötet är integrerat i 
programmet i Naturbrukskonferensen 5 – 7 april 2017, med en historisk del i början och med 
framtidsplaner och val på fredagen. Observera att verksamhetsplanen bara är att se som ett 
förslag. Vi beslutar om prioriteringar på konferensen.  
 
OBS Anmäl skolans skolledare till konferensen om det inte redan är gjort. Påminn gärna er 
huvudman, lämpliga politiker och representanter för näringslivet i Er omgivning! 
 
Vi ses i Halland! 
 
 

 
Ordförande i Naturbruksskolornas Förening 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kallelse och föredragningslista för årsmöte med Naturbruksskolornas Förening 
2017-04-06--07 i Halland i samband med Naturbrukskonferensen. 
 
1. Anmälan av kallelse - skall ha gått ut tre veckor före årsmötet 
2. Fastställande av röstlängd - röstberättigad är representant för skola som erlagt avgift för år 

2017 
3. Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare för årsmötet 
4. Styrelsens verksamhetsberättelse (se bilaga)  
5. Ekonomisk redovisning för 2016, resultat- och balansräkning  
6. Revisionsberättelse 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
8. Styrelsens redovisning och mötets synpunkter avseende verksamheten framåt 

a)   myndighets- och näringslivskontakter (styrelsen) 
      b)  marknadsföringsaktiviteter utveckling av www.naturbruk.se och beslut om  
            kommunikationsplan (Bo Wiberg) 
      c)   pågående och planerade projekt  (Maria Elinder, Bo Wiberg)  

d) kunskapsutveckling via fortbildning,   
e) kunskapsutveckling via läromedelsutveckling, kurslitteratur, film mm (Elisabeth BH) 
f) internationella aktiviteter (Bo Wiberg, Per Fermvik) 

9. Beslut om verksamhetsplan för 2017 och budget 2017 (se bilaga) 
10. Beslut om medlemsavgift för 2018. Styrelsen föreslår oförändrad avgiftsberäkning 
11. Val av  

- ordförande - väljes årligen. Nuvarande; 
Bo Wiberg 

- styrelseledamöter på 2 år, i tur att avgå: 
Per Hallén 
Mikael Rissvik 
Per Fermvik 
Fyllnadsval 1 år för: 
Stig Liljergren 

- styrelsesuppleanter på 2 år i tur att avgå: 
Peter Nyman 
Lars Unné 

- revisorer med ersättare - väljs årligen. Nuvarande;  
Per Höglund och Elisabeth Broberg Lewén 

- valberedning med tre ledamöter - väljs årligen Nuvarande;  
Syd: Hans Martinsson, Mitt: Terese Laurent Norr: Anders Segebo   

12. Övriga frågor och ev. uppdrag från årsmötet 
13. Årsmötets avslutande 
 
 
Bo Wiberg 
Ordförande 
 

 



Verksamhetsberättelse för Naturbruksskolornas Förening 2016 
 
Styrelsen har utgjorts av Bo Wiberg ordförande + ansvar Projekt, EUROPEA, Marknads-
föring, Anneli Gunnars vice ordförande + Naturturism, Reformer, Stig Liljergren sekreterare 
+ Häst, Elisabeth Bringer Hallberg kassör + Lantbruk, Läromedel , Mikael Rissvik (lämnade 
styrelsen sommaren 2016) Fortbildning, Skogsbruk, Per Fermvik EUROPEA, Marknads-
föring – mässor, Djur, Per Hallén Läromedel, Reformer, Djurvård samt suppleanterna Lars 
Unné, Naturturism, Mimmi Andersson, Reformer, Hund och Peter Nyman, Skogsbruk. 
 
- Styrelsen har under året haft sex sammanträden varav ett telefonmöte utöver årsmötet. 
- Antalet medlemsskolor har varit 54. 
- Styrelsen har besvarat remisser: Dnr 2015:1247 Skolverkets förslag om nya inriktningar, 

gymnasiepoäng och examensmål samt redovisning angående naturturism som egen 
inriktning på naturbruksprogrammet 

- Styrelsen har tillsammans med branschen arbetat för att en ny inriktning naturturism bildas 
samt följt upp dessa elevers arbetsmarknad. 

- Föreningen har samverkat med bl.a. LRF, SLA, SLU, KSLA, yrkesnämnderna DYN, 
HYN, NYN, SYN samt bransch Naturturism,  

- Naturbruk.se har vidareutvecklats i mobilanpassad miljö. Vi har fortsatt Stick Ut! Välj 
naturbruk-kampanj. Se bilaga verksamhetsberättelse för ungdomskommunikation.   

- Sammanställt elevstatistik i samverkan med Naturbrukets Yrkesnämnd  
- Läromedelsutveckling pågår på flera håll och konkreta former för samverkan håller på att 

utvecklas. Den nya traktorboken lanserades under hösten. 
- Föreningen har verkat för samordning av fortbildning till medlemmarna under vecka 44. 
- Sverige representerades på EUROPEA-möten i Holland och Slovakien. 
- Föreningen har medverkat i arbete anordnat av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper 

Integration respektive Gröna näringar – fokus unga. 
- Föreningen medverkar i det gröna näringslivets migrationsforum (samordnat via LRF). 
- Föreningen har drivit projekt inom entreprenörskap, värdegrundsarbete samt 

Attraktionskraft Naturbruk, se bilaga. 
- Föreningen har delat ut sitt 5:e Ung-Ullbagge-stipendium till företagsamma NB-elever. 
- Föreningen representeras i Föreningen SoL-films styrelse av Ralph Engstrand (sekreterare 

och kassör) samt Per Fermvik och Maria Elinder (ledamöter). 
- Årets naturbrukskonferens genomfördes i Tällberg  i samverkan med Stiernhööks 

gymnasiet Rättvik och Älvdalens utbildningscentrum 
 
 

  



Förslag till Verksamhetsplan för Naturbruksskolornas Förening 2017      
 
Verksamheten skall enligt föreningens syfte (§1 i stadgarna): 
Genom samverkan stärka naturbruksskolornas identitet och främja deras utveckling och 
kontaktnät såväl inom Sverige som internationellt. 
 
Styrelsen fungerar även som styrelse för EUROPEA Sweden och representerar därmed i det 
europeiska nätverket för naturbruksskolor inom EU. 
 
Föreningen skall fullgöra sina uppdrag genom att: 
• Företräda skolorna i kontakter med myndigheter, näringar och högskolor, särskilt Sveriges 

lantbruksuniversitet och de lokala/regionala högskolorna. 
• Samordna och förmedla internationella kontakter. 
• Samordna och genomföra insatser för marknadsföring av naturbruksskolornas 

utbildningar. 
• Främja fortbildning samt utveckling av läromedel och utbildningsmetodik. 
• Garantera att samråd mellan naturbruksskolor på nationell nivå genomförs årligen. 
 
Det innebär för 2017:  
 

• att vi för fram våra synpunkter till Skolverk, myndigheter och departement vad gäller 
reformering av gymnasieskolan respektive vuxenutbildningar samt andra remisser. 

 
• att vi verkar gemensamt med SLU, KSLA och det gröna näringslivet för en positiv 

utveckling av näringars och skolors attraktionskraft, 
 

• att vi följer beslutad kommunikationsplan och genomför marknadsföringsseminarium, 
 

• att vi utvecklar och underhåller www.naturbruk.se,  
 

• att vi fortsätter att ansöka om externa medel för gemensamma nationella projekt, t.ex. 
mässmonter, entreprenörskap, värdegrundsarbete,  

 
• att vi fortsätter att dela ut Ung-Ullbagge-stipendium till företagsamma NB-elever, 

 
• att vi satsar på gemensamma fortbildningsaktiviteter  och på utveckling av läromedel, 

såväl fysiska som digitala, 
 

• att vi stimulerar medlemmarna till deltagande i EUROPEA-aktiviteter och förmedlar 
andra internationella kontakter, 

 
• att vi deltar i Landsbygdsnätverket, nationella nätverket för landsbygdsprogrammet 

 
• att vi deltar i det gröna näringslivets migrationsforum, 

 
• att vi stödjer arbetet med utbildningsfrågor inom naturturism, 

 
• att vi genomför uppdrag som kan komma att ges vid årsmötet. 


